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Markkinoinnin uusi aika on datajohdettua, 
automatisoidumpaa, vaikuttavampaa ja 

mitattavampaa

Johanna Vartiainen
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Alma Media lyhyesti 

Markkinapaikat Kuluttajamediat Talous- ja ammattilaismediat
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KULUTTAJILLE MAINOSTAJILLE

• Relevanttia

• Miellyttävää

• Ei-sopimatonta

• Lisäarvoa kokemukseen

• Koettua palvelua

• Nopeaa

• Vaikuttavuus

• Brand safety

• Oikea kohderyhmä

• Oikea konteksti

• Teknisesti laadukasta

• Engagement

Mainonnan laatu
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Miten onnistua?

• Laadukas ja turvallinen data

• Ostamisen automatisointi

• Brand safetystä huolehtiminen

• Viewability varmistaminen

• Työkalut vaikuttavuuden 
rakentamiseen
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Data & tietosuoja
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Mitä DMP tekee?

• Kerää käyttäytymistieto
sivustoilta ja sovelluksista

• Yhdistää dataa laitteiden välillä

• Yhdistää käyttäytymisdataa
offlinedataan (esim. CRM)

• Segmentoi käyttäjiä ja siirtää
segmenttejä aktivointikanaviin
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Ostamisen automatisointi
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Milloin ja kenelle ohjelmallinen ostaminen on oikea valinta?

Onko liiketoimintani 
sellaista, jossa merkittävä 
osa kuluttajan ostopolusta 
tapahtuu verkossa, jolloin 
suuri osa ostoaie-
signaaleista voidaan 
kerätä ja käyttää 
tehokkaampaan 
kohdennukseen?

DATAN RIKKAUS

Pystynkö mittaamaan 
digitaalisten 
kampanjoideni 
vaikutukset 
liiketoimintaan? 
Helppoa ehkä 
verkkokaupan toimijoille, 
mutta miten onnistuu 
monikanavaisuuden 
mittaus?

VAHVA DIGITAALINEN 
MITTAAMINEN

Onko yritykseni avoin 
kokeilemaan uusia 
asioita ja valmis 
muuttamaan 
toimintatapojaan 
dataperusteisesti? 
Ohjelmallinen toimii 
parhaiten kokeile ja opi -
kulttuurissa. 

DATAOHJAUTUVA 
JA INNOVATIIVINEN 

KULTTUURI

Onko minulla riittävä 
budjetti kokeilla kaikkia 
relevantteja kanavia ja 
taktiikoita? 
Pystynkö toteuttamaan 
ohjelmallisen ostamisen 
strategiaani 
pitkäjänteisesti? 

MITTAKAAVA JA 
JATKUVUUS

Lähde: IAB Europe
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Mitä ohjelmallisten ostojen aloittaminen vaatii? 

Lähde: IAB Finland

Demand side platform (DSP): 
esim. AppNexus, Googlen DoubleClick Bid Manager , Adform

Kolme erilaista toimintamallia ostamiseen:

1.
Brand Trading 

Desk

2.
Mediatoimisto 

tai Agency
Trading Desk

3.
Hybridi
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Kysymyksiä, joita mainostajan pitää pohtia

KUSTANNUKSET
• Mihin ohjelmallisesti ostetun mainonnan eurot kokonaisuudessaan kuluivat?
• Miten kustannukset jakautuivat?

DATA
• Onko käytössä ensimmäisen, toisen vai kolmannen osapuolen dataa?
• Mistä ja milloin data on kerätty?
• Miten datan laatu voidaan todentaa?

INVENTAARI
• Missä medioissa mainonta näkyy?
• Brand safety

MITTAAMINEN
• Millä mittareilla mainonnan tehoa mitataan ja miten nämä mittarit tukevat 

liiketoimintaa?
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Muista nämä!

• Älä tee ohjelmallista ilman tavoitteita

• Älä kohdenna kohdentamisen vuoksi -

muista kokonaisuus

• Älä käytä sokkona dataa

• Vältä mainostamista epäsopivassa 

ympäristössä – tiedä, missä mainonta 

näkyy

• Varmista riittävät resurssit

• Sitoudu jatkuvaan tekemiseen

• Kommunikoi eri kumppaneiden kanssa 

• Hyödynnä datan mahdollisuudet; perehdy 

datan alkuperään, laatuun ja laillisuuteen

• Osta mainonta turvallisilta kumppaneilta

• Kokeile ja opi jatkuvasti 

• Arvioi, tuoko ohjelmallinen lisäarvoa 

Do’s Don’ts
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Brand safety
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Lähde: Adform
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Viewability



70%

Mikä on hyvä viewability?

50%

IAB:n määritelmä 18



Non-viewabilitylle on useita eri syitä

Lähde: Dagmar 2017 29.5.2018 19



Yksi mainospaikka – monta viewabilityä

MAINOS A

Dynaaminen banneri
Total load: 484 KT
Latausaika: 6,12 s
Requestien määrä: 36 kpl
Viewability: 29 %

MAINOS B

Staattinen banneri
Total load: 93 KT
Latausaika: 1,27 s
Requestien määrä: 6 kpl
Viewability: 80%
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Oikein rakennettu aineisto avainasemassa

POLITE LOAD

=Lataa ensilatauksella ainoastaan 
tärkeimmät elementit, jotka 

kiinnittävät käyttäjän 
huomion!

ENSILATAUS
INITIAL LOAD

Ensilataus alkaa, kun mainos 
ladataan mainospaikalle. 

Jälkilataus alkaa 1 sekunnin 
kuluttua html-dokumentin 

siirtämisestä käyttäjän 
selaimelle.

JÄLKILATAUS
SUBLOAD

+
Vaikuttavat mainosratkaisut

KEVYT TOTAL LOAD

 Hyvä käyttökokemus

 Parempi mainonnan ROI
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Alman viewabilityt huippuluokkaa
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Lähde: ComScore

HALO-efektin vaikutus mainonnan tehokkuuteen 51%

Johtuvatko premium-julkaisijoiden paremmat tulokset vain paremmasta mainonnan 
näkyvyydestä vai onko mainontaa ympäröivällä sisällöllä merkitystä?

Comscore: mainonnan kokonaisvaltainen tehokkuus
• kuinka todennäköisesti mainonta ylipäätään nähdään (viewability)

• mainontaa ympäröivän sisällön merkitys (halo-efekti)
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Vaikuttavuuden rakentaminen 



|

Vertikaaliformaatin hyödyt

Käyttäjä -ja julkaisijaystävällinen
Mukautuu käyttäjän scrollaukseen eikä peitä 
sivuston sisältöä

Kokosivun formaatti
Paljon tilaa tarinankerronnalle, vaikuttava 
formaatti

Suuren huomioarvon pinta
Tuo luovan ratkaisun huomion keskipisteeksi
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Vertikaaliformaatin tulokset 
vakuuttavat

30 % korkeampi CTR%
kuin 300x300 formaatilla

28 % korkeampi huomioarvo

verrattuna laajenevaan banneriin
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Mainonnan laatu

• Laadukas ja turvallinen data

• Ohjelmallinen ostaminen

• Brand safetystä huolehtiminen

• Viewability

• Vaikuttavuus

• Luovan merkitys on keskeinen!
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KESTÄVÄN KASVUN KIIHDYTTÄJÄ
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